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Jag har tänkt på hvad vi otta talat, i afseende pä författarskapets följder.
Jag tänker nu iugnare, men icke dess mindre har ej min kiena hälsa tillätit
mig börja nägot nytt arbete, och gud vet när det skall ske. Ty hvem oclc
som sagt att jag är frisk, har väi ej hört det af mig. Men det är intet
angenämt ämne, d<en) 6:te augusti> är jag troligen i Stockholm. Tiden
medgifver biott slarf men iila välment från

»Lilla Doterennan»

255 F. CYGNI€US — J. V. SNELLMAN 1840
HUB, JVS handsknflssamling

Kiire Uroder!

Skingra bland nedanstående Herrar hosföljande verser, som jag måste
bedja Dig ej pä förhand förakta, ehuru de pä sätt och vis rymmas inom
det breda skalet: Tilifäulighets-cantater, och ehuru Du numera är van, att
läsa endasi Svenska. Kansk-e skaii en eller annan af de vörnadsvärde ej

20 taga humör öfter offerten, ifail dc ej helt och hället vanslägtats ifriin den
mensklighet, hvarmed jag i gär och i dag ånyo1 förnyat bekantskap. och
hos hvilken det generiska draget, att af hvad oppus som heist kunna
consummera mer än en exemplar, endast detta kan bestäs till skänks.
*röjes*

Dc litterära skarpskyttar, jag har i sinnet äro Almqvist, Hans Jerta,
begge Fryxeilerna Meliin, Atterb(om, Göranson, Geijer, Ad. 1. Aiw(ids»
son, Hvasser, Lnström och Du sjeif. Apropos af den sistnämnde viii jag
nämna att jag skulle anse det Iämpeligast att ge ut bäde sectio penultima>
och ultima) (***)Uppiys om Din <***)
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Disputation borde tiliistäulas den båide Geijer till husbehof, och den hutt
lade Aimqvist.

256 C F. DAHLGREN — J. V. SNELLMAN
AUGUSTI 1840
HUR, JVS handskriflssarnling

40 Pro Memoria

Lund: der häisas till Reuterdahl oregerhgt, Thomander ochdstiigt, Agardt
broderligen. Engsrröm kärväniigen, Bergquist vänskapsfuiit. Domprosten
Heistenius farbroderligen, Llljenwakh (professorn) omenskligt och sä vi
dare, hkaledes till vännen Pabneer, — viii Tit. bo under samma tak, se
genom samma soibiinda rutor, spotta på samma goif, der Tegn& skriftit
sin Frithiof. sä res opp och gästa hos Vahlgren, ett siags värdshus, ligger
vid en gata och en pump, som ej ger vatten;

Malmö: der häisas farbrodern Landssektereraren Hoffman mycket
so (rän mig. träffas Bankokamrer de Man! hkaledes. Dito Prosten Gusander

tages äter vägen åt Ystad, min hälsning till unga Grossh(andlanden> Berg
man och husets vackra flickor en Mams(eil) Hagerman m. fi.

Köpenlwmn. Aila försegiade bref tar man pä sig och gömmer dem ej i
kappsäcken tili rof åt tulisnokarne. Man Lan Lasta åt de senare en 16
sk-(illing) eller nägot mer (danskt mynt). Vid sakernas oppbärande bör
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man ta sä litet folk som möjligt, en karl eller två, ty de äro omkHng en
såsom korpar och alla vilja bära; men för det lilla eller myckna är för hvar
karl & alla giften, sä att för bärandet af en hatt betalas lika myeket som
för en kappsäck. Star Lauenburg är ej längt från tullboden; der har man
temiigen bra. har god uppassning och äter väl. Frun på stället ser mycket
om man, vid de tillfällen man ej är borttbjuden, Spisar pA stället; be
talningen bIir då lindrigare i det hela. man äter vid table d’höte. Hälsa
hennes man Capitenen och henne enkannerligen från den der långa pre
sten. hvarom det stod i danska biaden för 2 är sedan. På stället finns
adresskalender, som uppger hvar dc personer bo, man vilI uppsöka. Can- zo
cliråder Thomsen pä Ameliegaden påhälsas; han är mycket tjenstvillig och
visar Antiqvitets museerne, Målare akademien etc. Biidthuggaren Freud
(Thoiwalsens dcv) bör uppsökas och hans atelle beskädas. Hälsa Ove
Thomsen, redaktör af Dagen Liunge redaktör af Köpenhamns posten,
poäterne Anderssen,, (**en, Studiosus Kraarup Thel. candidaten Mark
man, poäten Edvard (hans verkliga namn minnes jag icke) Prosten vid
Reformerta Kyrkan Hamburg samt framför alIt Oelenschläger. Professor
Ohrstedt bör uppsökas, en förtrefflig man, efter hvad somjag hört sägas.
Var pä landet, närjag var i byen. Följande ord mä man undvika att säga:
ilta. mat, och knäppa — det heter spise, spisesedel etc. Pä Stat Lauenburg 20
frågas frun vid afresan, huru mycket drickspängar man ungefär bör ge.
Straxt man kommer har man besök af Judar, som utbjuda sitt kram, dc
köras på dörren. Duglig paunsch eller godt svagdricka finas ej i staden.
Dito bränvin. Bröd, smör, grönsaker och soppor förtreffliga. Likaledes
fisk. Snuset har ej nägon kraft. 1 Atheneum bör man söka inträde, derom
kan man fräga Canclirådet Thomsen. Skulle ej vara rum pä Stat Lauen
burg sä kan man bo hos Leskow. ej långt derifrän eller pä hotel Royal —

hotel d’Anglelerre är orimligt dyrt och H(öteD de Nord är däligt.
Dahlgren
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HUR, CoIl. 41

Mi Friderice!

Mcd början af Ditt pome varjag mindre beläten emedan den icke är klar
nog. Der äro t. ex. Pag. 2 & 3 öfvergångar, som jag icke begriper. Vid
sednare Afdelningen blef jag helt glad och varm, tillsjag fann mig sjelfpå 40
vers. Du har giMt mig “ till pris och gjort utdelningen här för mig
försmädlig — mcii som detta icke hjelpas kan, sä tackar jag Dig för det
hela af denna Afdelning.

Hvad Rugan beträffar, sä lät den vandra ut i två hälfter, den första till
Termins början, den andra par veckor sednare. VilI Castrn ingen be
fattning taga med den? Ulir pappret bättre, sä borde äfven tryckfelen vara
färre. Du förmär väl ick-e jaga bort dem! För antepenultima skäms jag
som en hund. Piponjus har detta pä sitt samvete. Så skamligt slarf och
likgiltig för sin nästa trodde jag honom icke vara. VIII Du sjelf hjelpa till
med nägot, sä skrif en stump om den nya biytningen i Frankrike, d. ä. om 50
upptagandet af Tys(k)tands spekularion och litteratur; om reaktion mot
nya Skotan och fördömandet afden gamla, Voltaire’ska. 1 Revue des de(u,ö
Mondes sista häftet 1838. finner Du prof på det ena och det andra —

Par häften för 1839 lemna ytterligare bidrag, med (**rande namngrann
lät. Det är allt hos oss en terra uncognita. Jag Iäste och antecknade i


